
Vedtægter for Redsted sogns Beboerforening.
 

§1 - formål

Foreningens formål er at arbejde for et sammenhold af egnens befolkning. Foreningen 
skal skabe og støtte initiativer til gavn for egnen.
 Endvidere skal foreningen være et forbindelsesled mellem de 
offentlige myndigheder og egnens befolkning.

§2 - indmeldelse

Enhver i sognet boende eller som tidligere har boet her og har været medlem tidligere, 
kan blive medlem af foreningen mod betaling af det til enhver tid gældende kontingent, 
som fastsættes af 
bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.
 Interesserede, ikke herboende, kan deltage i 
foreningens aktiviteter på en gæsteordning, men uden stemmeret.

§3 - generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender.
 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober. Indkaldelse til 
generalforsamling skal 
indeholde dagsorden. Indkaldelsen sker senest 14 dage før gennem dagspressen.

1. Valg af ordstyrer.

2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode forelægges.

3. Det reviderede regnskab forelægges.

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Ret til ændringer i dagsordenen forbeholdes bestyrelsen.
 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der 
er til stede.
 Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal.
 Forslag til bestyrelse og alle personvalg bør ske skriftligt og der bør altid foreslås mindst
én person mere, end der skal vælges.
 Ved stemmelighed kan foretages lodtrækning.

§4 - ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette kræves af mindst en tredjedel 
af medlemmerne, som 
samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse sker som til ordinær 
generalforsamling.



§5 - bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for 
2 år ad 
gangen. Der afgår formand og 3 bestyrelsesmedlemmer hver andet år. Formand vælges 
på 
generalforsamling hvert andet år. 2 suppleanter vælges på generalforsamlingen hvert år.

§6 - formand

Bestyrelsen konstituerer sig ved hver valg. Næstformanden indtræder i formandens sted 
ved dennes fravær. Der føres protokol over bestyrelsens møder og over 
generalforsamlingen.
 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst en gang halvårligt. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede.
 Ved afstemning kræves simpelt flertal. Bestyrelsens flertal kan kræve bestyrelsesmøde 
afholdt i løbet af 3 dage

§7 - bestyrelsen

Bestyrelsen leder og har ansvar for foreningens virksomhed i overensstemmelse med 
landets love, 
foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

§8 - revision

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30 september. Revisionen foregår efter de 
almindelige principper, og revisoren har ret til at forlange alle bøger, papirer og 
dokumenter fremlagt.

§9 - vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske ved almindeligt stemmeflertal på 2 efter hinanden følgende 
generalforsamling med mindst 14 dages mellemrum. Forslag til ændring af vedtægter 
skal angives på dagsordenen.

§10 - opløsning

Foreningen kan opløses, når dette besluttes af 2 generalforsamlinger med mindst 2 og 
højst 4 ugers mellemrum, og på begge generalforsamlinger skal mindst tre fjerdedele af 
de afgivne stemmer være for opløsning.
 Indkaldelse til generalforsamling om opløsning skal udsendes skriftligt til hvert 
medlem med mindst 14 dages varsel.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue anden kulturel virksomhed på egnen.


